
ATA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às dez horas, na sede do Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó, reuniram-se os membros do Conselho de 

Administração (Osmair de Castilho, Ruben Parno, Eduardo Espindola, Renato Carlos Brandes e 

Paulo Seberino da Silva - suplente), Comitê de Investimentos (Thais Becker, Joel Ricardo Raiter), 

Conselho Fiscal (Cintia Volani Elert e Marise Rosa Floriani Holderbaum), a Diretora Administrativa 

Financeira Carmelinde Brandt e a contadora e membro do Comitê de Investimentos Greyce Nardelli. 

O Sr. Osmair deu abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes e em seguida passou a 

palavra ao atuário Sr. Guilherme Walter (GW Assessoria e Consultoria Atuarial), que iniciou sua 

explanação sobre a atuação do atuário, quais os objetivos e como é realizado o cálculo atuarial. Feito 

o levantamento de dados, estima-se o passivo e determina-se o plano de custeio – alíquotas, e se tiver 

déficit, a alíquota suplementar. De acordo com os dados, o Sr. Guilherme disse que a questão 

financeira é preocupante, pois não podemos contar apenas com retorno dos investimentos, além da 

necessidade de fazer o recadastramento dos ativos e inativos e buscar o recebimento da compensação 

previdenciária. O Sr. Guilherme disse que é possível o aumento da alíquota suplementar. O Sr. 

Osmair informou que hoje logo cedo teve a reunião com o Prefeito, em conjunto com o Procurador e 

a Secretária da Fazenda e Administração, o atuário, a Diretora e a Contadora do Timbóprev e alguns 

membros do Conselho de Administração, onde o atuário apresentou o cálculo atuarial, informando 

que será necessário estancar o déficit atual, pois as informações do DRAA foram enviadas ao 

Ministério da Previdência e que até a presente data o Município não foi notificado pelo Ministério da 

Previdência para adequação do déficit atuarial apresentado no cálculo; e ficou combinado de que o 

atuário fará simulações para ver as possíveis medidas a serem implementadas, incluindo a 

possibilidade sobre o Executivo pagar os auxílios e aumentar a alíquota suplementar. Sem mais a ser 

tratado, foi lavrada esta ata e assinada por todos os membros presentes. Timbó, trinta de maio de dois 

mil e dezessete. 
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